ZASAD
CZAS

3.	Wyłącz urządzenia elektroniczne emitujące
światło i dźwięk.
4.	Unikaj kofeiny, alkoholu i nikotyny
bezpośrednio przed snem.
5.	Wykonuj relaksujące, wyciszające czynności
przed snem.

KOMFORT

TEMPERATURA

1. Śpij zalecaną liczbę godzin.
2.	Regularnie zasypiaj i budź się każdego dnia.

SPOKÓJ

CZAS

zdrowego snu

6.	Optymalna temp. do spania to 19–20°C.
Wietrzenie sypialni pozwala ją obniżyć.
7.	Nie ćwicz i nie objadaj się na 3 godziny
przed snem.
8. Używaj TERMOAKTYWNEJ pościeli.
9. Zadbaj o właściwe podparcie kręgosłupa.
10.	Używaj wysokiej jakości pościeli
z oddychających tkanin,
odprowadzających nadmiar wilgoci.

Czy masz zdrowe nawyki?
Chcesz zdrowo spać?

Jak to zrobić?

Stosuj zasady zdrowego snu!

WA ŻNE !
Zrób to zanim się położysz.
Śpiąc nie poprawisz
jakości snu.
Musisz o tym pomyśleć
wcześniej.
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Czy dobrze się wysypiasz?
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Czy udaje Ci się codziennie kłaść i wstawać o tej samej porze?
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Czy dbasz o to żeby w sypialni było cicho, ciemno i chłodno?
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Czy uprawiasz sport, gimnastykujesz się?
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Jeżeli ucinasz sobie drzemkę czy trwa ona maks. 25 minut?

ZAWSZE

ZAWSZE

ZAWSZE

ZAWSZE

ZAWSZE

CZĘSTO

CZĘSTO

CZĘSTO

CZĘSTO

CZĘSTO

To czy dobrze śpimy zależy
od jakości i ilości snu jakiego
zażywamy każdej nocy.
Na jakość snu składa się łatwość
zasypiania, nie wybudzanie się
zbyt wcześnie, nieprzerywany sen.
Z najnowszych badań wynika,
że zarówno zbyt krótki jak i zbyt
długi sen mają na nas negatywny
wpływ. Specjaliści podają
zalecane przedziały godzin
snu dla poszczególnych grup
wiekowych. Sprawdź czy śpisz
odpowiednio długo.

CZASAMI

CZASAMI

CZASAMI

CZASAMI

CZASAMI

NIGDY
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NIGDY

NIGDY

To od nas zależy czy w sypialni będzie
cicho i ciemno, wystarczy wyłączyć
urządzenia emitujące dźwięk i światło.
Zasłonięcie okien pomoże nie tylko
zasnąć, ale może zapobiec zbyt
wczesnemu wybudzaniu się.
Pamiętajmy, że nawet światło księżyca
potrafi skutecznie zakłócić sen.
Wietrzenie pokoju przed snem pozwala
obniżyć temperaturę w sypialni co sprzyja
zdrowemu wypoczynkowi. Optymalna
temperatura do spania to 18–20°C.

NIGDY

Sport pozwala zachować zdrowie,
jeżeli tylko wykonujemy ćwiczenia
odpowiednie dla naszej kondycji fizycznej.
Ćwicząc dotleniamy się, produkujemy endorfiny
– hormony szczęścia, zwiększamy ruchomość
mięśni i stawów. Masujemy organy wewnętrzne.
Dzięki zdrowemu ruchowi poprawia się
funkcjonowanie układu krwionośnego
i limfatycznego. Zrelaksowani i dotlenieni
łatwiej zasypiamy.
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NIGDY

Zalecane godziny snu
w zależności od wieku
Źródło: US National Sleep Foundation 2015 r.

0–3 m–ce

14–17 godz.

4–11 m–cy

12–15 godz.

1–2 lata

11–14 godz

3–5 lat

10–13 godz.

6–13 lat

9–11 godz.

14–17 lat

8–10 godz.

18–25 / 26–64 lat

7–9 godz.

pow. 64 lat

7–8 godz.

Jeżeli regularnie kładziemy się spać i wstajemy o tej samej
porze wyćwiczymy ciało i wyregulujemy zegar biologiczny
zgodnie z naszymi potrzebami.

Uwaga! Ćwiczymy najpóźniej 3 godz. przed snem, aby nie podnosić
temperatury ciała, która tuż przed zaśnięciem naturalnie się obniża.
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Okazuje się, że 25 minutowa drzemka
nie zakłóci snu nocnego. Pozwala
natomiast zregenerować ciało i umysł
na tyle skutecznie, że w drugiej części
dnia dostajemy dodatkową dawkę
energii i sił witalnych. Warto wiedzieć,
że nie tylko drzemiąc możemy się
regenerować. Równie skuteczne
może być po prostu spokojne leżenie.

